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I. Giới thiệu chung 

1.1. Lời mở đầu 

 

Giới thiệu FiinPo® Platform 

 Phần mềm FiinPro® là công cụ thiết yếu để tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài chính Việt Nam, cung 

cấp nguồn dữ liệu và thông tin đầy đủ trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm FiinPro® bao 

phủ thông tin toàn diện về hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết và 1500 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. 

Ngoài ra, FiinPro® còn cung cấp các công cụ phân tích tiện ích như Phân tích Chiến lược, Sàng lọc Cổ phiếu, 

Phân tích Thị trường, Khai thác Dữ liệu và nhiều công cụ khác được phát triển nhằm hỗ trợ các chuyên viên 

phân tích, nhà quản lý quỹ, chuyên viên đầu tư, chuyên viên nghiên cứu, chuyên viên tư vấn tài chính… Phần 

mềm FiinPro® cho phép người dùng tiếp cận với nguồn thông tin tài chính chính xác, toàn diện và cập nhật 24/7, 

bao gồm:  

• Nền tảng phân tích mạnh mẽ được phát triển bởi nhóm các chuyên gia ACCA, CPA và CFA dành cho 

các nhà đầu tư năng động và chuyên nghiệp;  

• Dữ liệu thời gian thực về thị trường chứng khoán Việt Nam, danh mục cổ phiếu quan tâm, biến động 

ngành và bảng giá trực tuyến với các tính năng sàng lọc cổ phiếu theo ngành, sàn, tăng/giảm;  

• Nhóm công cụ phân tích, so sánh, sàng lọc cổ phiếu, phân tích ngành, dự báo lợi nhuận, báo cáo phân 

tích cùng với hàng trăm chỉ tiêu, biểu đồ, dữ liệu báo cáo tài chính;  

• Thông tin tài chính đáng tin cậy và cập nhật nhất, bao gồm báo cáo tài chính theo quý và năm của tất cả 

các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX kể từ ngày niêm yết;  

• Bộ 200 chỉ số quan trọng để định giá cổ phiếu, quản trị rủi ro, đo lường thanh khoản thị trường, hiệu 

quả quản lý, sức mạnh tài chính và khả năng sinh lời;  

• Sàng lọc trên toàn thị trường với hơn 250 chỉ tiêu và chỉ hiển thị những cổ phiếu đáp ứng được tiêu 

chuẩn của người dùng;  

• Công cụ phân tích ngành và so sánh ngành theo tiêu chuẩn phân ngành ICB;  

• Đánh giá Free Cash Flow và Discount Rate theo mô hình CAPM để định giá cổ phiếu, kiểm tra kết quả 

theo nhiều phương pháp thu nhập;  

• Phương pháp luận tính toán chỉ số và dữ liệu được cân nhắc bởi các chuyên gia CPA và kiểm định độc 

lập bởi bên thứ ba; 

• Dễ dàng cài đặt và sử dụng. Dữ liệu thị trường được cập nhật theo thời gian thực. Thông tin cơ bản và 

chỉ số tài chính được cập nhật và tính toán trong vòng 30 phút sau giờ giao dịch hàng ngày. 

Bản cập nhật 

Mọi thông tin chi tiết về phiên bản mới sẽ được cập nhật liên tục tại đây. 



1.2. Hướng dẫn tải về 

Đăng ký 

Để sử dụng thành công phần mềm FiinPro®, người dùng cần thực hiện các bước sau: 

1. Truy cập vào cổng thông tin http://FiinPro.com 

2. Điền vào mẫu đăng ký tại trang đăng ký. Trong vòng 24h, Chuyên viên chăm sóc khách hàng của 

chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị về việc sử dụng phần mềm thử nghiệm. 

3. Quý vị truy cập vào đường link chúng tôi gửi kèm phản hồi ở bước 2, làm theo hướng dẫn để tải và cài 

đặt FiinPro®. 

4. Đăng nhập bằng ID và Mật khẩu đã được đăng ký ở bước 2 để dùng phần mềm. 

Yêu cầu về hệ thống 

FiinPro® chạy trên hầu hết các hệ điều hành của Microsoft 

Hệ điều hành: 

Windows: 8 / 8.1 / 10 

Mac OS X: Sớm cập nhật 

Phần cứng:  

Internet: Tốc độ cao (cáp quang/sợi quang) 

Bộ xử lý: Intel core i3 1.5 GHz hoặc cao hơn (CPU Core i5 hoặc cao hơn) 

Dung lượng ổ cứng: 200MB trống hoặc cao hơn 

RAM: 4GB (8GB hoặc cao hơn) 

Phần mềm: 

Mircosoft.NET Framework 4.5.2 (x86 and x64) 

Visual C++ 2013 Runtime Libraries (x86) 

Windows Installer 4.5 

Tùy chỉnh Tường lửa 

Dữ liệu Thời gian thực: 

42.112.22.80 : 80 

Dữ liệu phần mềm: 

http://fiinproapinlb.stoxplus.com | 42.112.22.46 : 80 | 42.112.22.43 : 80 | 42.112.22.45 : 80 | 42.112.22.55 : 80 

Dữ liệu TA: 

http://fiinpro.com | 42.112.22.49 : 21 

Cập nhật phần mềm: 

http://fiinpro.com | 42.112.22.44 : 80 

Thông tin Tường lửa: 

FiinPro kết nối với server chính bằng HTTP protocol qua Port 80 trên máy khách. Người dùng nên kiểm tra 

chắc chắn Port 80 được mở khi muốn kết nối với Server FiinPro. 

Thông tin Proxy: 

Nếu máy tính của người dùng truy cập qua Proxy và không trực tiếp kết nối Internet, cần phải chỉnh Proxy 

Setting phù hợp với FiinPro. Chi tiết trên tài liệu hướng dấn (Manual). 

Ghi chú 

Chính sách dùng thử 14 ngày cho phép sử dụng dữ liệu thời gian thực từ các Sàn chứng khoán và đầy đủ các 

dịch vụ của FiinPro bao gồm cả những yêu cầu dữ liệu gia tăng. 



Dữ liệu thị trường và dữ liệu giao dịch được lấy chính xác từ các Sàn chứng khoán theo từng giây. Tin tức và 

thông báo từ Doanh nghiệp được cập nhật ngay khi được công bố chính thức. Theo chính sách của FiinGroup, 

các bản tin doanh nghiệp bằng Tiếng Anh được đăng trước 10:00 sáng ngày hôm sau theo giờ địa phương. 

Dữ liệu cơ bản bao gồm các chỉ số tài chính được cập nhật hàng ngày trước 4:00 chiều giờ địa phương. Hồ sơ 

Doanh nghiệp được cập nhật mỗi khi có thay đổi. 

Thông tin cá nhân và tổ chức của Quí vị có thể được yêu cầu để đăng ký tài khoản dùng thử. 

Hướng dẫn cài đặt 

1. Truy cập vào: http://fiinpro.com/fiinproapp/publish.htm để tải cài đặt FiinPro®. 

 

2. Sau khi tải phần mềm xong, tiến hành quá trình cài đặt diễn ra như bên dưới. 

                                                   

 

 

                    

Hình 3. Chọn “Install” 

 

Hình 4. Đang tải dữ liệu và cài 

đặt FiinPro® 

 

Hình 1. Click đúp vào file 

“setup.exe” 

 

Hình 2. Đang xác nhận các yêu cầu 

cài đặt 

http://fiinpro.com/fiinproapp/publish.htm


 

1.3. Đăng nhập  

1.3.1. Đăng nhập 

 

Hình 5. Giao diện đăng nhập FiinPro® 

 Mỗi khi Quí vị khởi chạy ứng dụng, hệ thống sẽ kiểm tra và cài đặt bản cập nhật mới. Điều này đảm 

bảo rằng Quí vị đang chạy trên phiên bản mới nhất của ứng dụng. 

 1. Khởi chạy ứng dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng  được cài đặt trên màn hình của Quí vị 

Nhấp chuột vào biểu tượng Windows  rồi tìm kiếm ứng dụng FiinPro trong Start Menu. Nháy đúp chuột 

vào biểu tượng FiinPro trên thanh Start Menu để khởi động phần mềm. 

 

Hình 6. Tìm kiếm hệ thống FiinPro® trong thanh Start Menu 

 2. Nhập Tên người dùng hoặc Email và Mật khẩu của Quí vị, sau đó chọn Ngôn ngữ của Quí vị giữa 

tiếng Việt và tiếng Anh trong hộp thoại. 

 3. Để giúp Quí vị đăng nhập nhanh hơn trong những lần sử dụng tiếp theo, hãy chọn tích chọn “Ghi 

nhớ thông tin đăng nhập” 

(ghi nhớ Tên người dùng và Mật khẩu của Quí vị để Quí vị không phải nhập lại). 

 4. Sau khi điền thông tin đăng nhập & mật khẩu của Quý vị xong, click vào đăng nhập. 

 

 



1.3.2. Đăng xuất 

 Để bảo mật thông tin Quí vị cần phải Đăng xuất mỗi khi sử dụng xong phần mềm. Điều này sẽ giúp 

Quí vị lưu lại được tất cả các không gian làm việc mà Quí vị đang sử dụng trước đó mà không bị ai điều chỉnh. 

 Có ba cách giúp Quí vị đăng xuất: 

• Đóng ứng dụng bằng cách click vào nút X ở góc bên phải của màn hình hoặc 

• Kích chuột phải vào biểu tượng   ở góc trên bên trái của phần mềm và chọn đóng ứng dụng (Alt + 

F4).  

• Kích chuột phải vào biểu trượng FiinPro trên thanh Taskbar và chọn đóng ứng dụng. 

1.3.3. Thay đổi mật khẩu. 

 1. Chọn Cài đặt  và chọn “Đổi mật khẩu”. Thông tin tài khoản của Quý vị sẽ hiển thị. 

 

Hình 7.  Đổi mật khẩu 

2. Nhập mật khẩu đang sử dụng vào ô “Mật khẩu hiện tại” và mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới” 

và nhập lại vào ô “Xác nhận mật khẩu”. 

3. Chọn “Đồng ý”. 

Quên mật khẩu 

Trong trường hợp Quý vị không nhớ được mật khẩu mình đã thiết lập, chọn “Quên mật khẩu”. Hệ thống của 

FiinPro® sẽ tự động gửi một mật khẩu truy cập mới đến địa chỉ email của Quý vị. 

1.4. Bố trí ứng dụng 

1.4.1. Bố trí ứng dụng 

FiinPro® có một số yếu tố giúp người dùng dễ dàng sắp xếp các nội dung sử dụng trên màn hình. Dưới đây là 

một ví dụ về cửa sổ chính: 

 

Hình 8.  Bố trí ứng dụng. 



Thanh trình đơn 

“Thanh trình đơn” xuất hiện ở góc trên cùng của ứng dụng. 

 

Hình 9.  Bố trí ứng dụng: Thanh trình đơn 

FiinPro® có tất cả 11 nhóm chức năng, với 2 nhóm chức năng cơ bản là File, Chỉnh sửa và 9 nhóm chức năng 

chính được sắp xếp như sau:  

• File bao gồm các tính năng cơ bản như: Đóng các cửa sổ và Thoát. 

• Chỉnh sửa cho phép Quý vị có thể: Tạo đa cửa sổ, Tạo nhóm cổ phiếu, Làm mới dữ liệu và Tùy chọn 

Giao diện hiển thị.  

• Thị trường bao gồm các tính năng liên quan tới thị trường như: Thị trường trực tuyến, Cập nhật Thị 

trường, Ngành trực tuyến, Cổ phiếu trực tuyến, Phái sinh trực tuyến, Top Giao dịch đột biến, Top CP 

GD nhiều nhất, Toàn cảnh thị trường, Thống kê thị trường, Thống kê phái sinh, Biểu đồ PTKT, Nợ vay 

ký quỹ 

• Doanh nghiệp hiển thị tất cả thông tin liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, bao 

gồm: Tìm kiếm doanh nghiệp, Hồ sơ Doanh nghiệp, So sánh Doanh nghiệp, So sánh với Ngành, Phân 

tích Tài chính, Báo cáo Tài chính, Cơ cấu Doanh thu, Cơ cấu Sở hữu, Tin tức và Báo cáo, Sự kiện 

Doanh nghiệp, Dữ liệu Giao dịch, Lịch sử định giá, Dự báo lợi nhuận, Báo cáo Doanh nghiệp 

• Chiến lược Đầu tư cho phép Quý vị: Sàng lọc Cổ phiếu, Phân tích Chiến lược, Xem chỉ số M-Score, 

Z-score, Danh mục, Phân tích đóng góp và Lịch sự kiện 

• Dữ liệu cung cấp cho Quý vị kho dữ liệu về: Dữ liệu Doanh nghiệp, Dữ liệu Giao dịch Doanh nghiệp, 

Dữ liệu Ngành/Chỉ số, Dữ liệu Giao dịch Ngành/Chỉ số, Dữ liệu cho PTKT 

• Kinh tế vĩ mô: hiển thị bức tranh toàn cảnh về Vĩ mô Việt Nam và chi tiết các nhóm Dữ liệu vĩ mô 

• Tin tức bao gồm tất cả các thông tin về: Tin Thị trường, Tin Doanh nghiệp và Bản tin tự động  

• Ngành cung cấp các chỉ số Ngành và chi tiết dữ liệu các ngành kinh doanh chính bao gồm Thép, Thủy 

sản, Xi măng 

• Quỹ: Cung cấp thông tin toàn cảnh về hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam 

• Đầu tư: bao gồm các thông tin về: Thoái vốn nhà nước, Phát hành lần đầu ra công chúng, Phát hành cổ 

phiếu, Trái phiếu doanh nghiệp 

Các thiết lập khác 

 

                                    Hình 10.  Bố trí ứng dụng: Các thiết lập khác 

Góc trên phải được bố trí một số chức năng như: Thời gian, chuyển đổi ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc Tiếng Anh), 

đóng góp ý kiến và một số lựa chọn khác. 

  



1.4.2. Bảng điều khiển (Panels) 

Panels được đặt trên không gian sử dụng. Mỗi panel có cài đặt và thuộc tính riêng. 

 

Hình 11.  Bố trí ứng dụng: Bảng điều khiển 

1.5. Dữ liệu thời gian thực và Dữ liệu trễ 

Tài khoản của Quý vị đã được cấu hình để hiển thị một cách chính xác các số liệu trong thời gian thực. Tất cả 

các dữ liệu giá khác được chuyển đổi với một độ trễ nhất định (Dữ liệu Thị trường: 60 phút; Dữ liệu Hàng hóa 

và các Chỉ số Thế giới: Được cập nhật vào cuối ngày). 

1.6. Hỗ trợ trực tuyến 

Hỗ trợ 

Trong quá trình dùng FiinPro®, nếu Quý vị có bất kì câu hỏi nào liên quan đến kỹ thuật hoặc thao tác sử dụng, 

Quý vị có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ FiinPro®. Khi Quý vị phản hồi với chúng tôi, ứng dụng sẽ đính kèm 

những dữ liệu quan trọng để giúp chúng tôi hỗ trợ Quý vị tốt hơn và từ đó có thể phản hồi cho vấn đề mà Quý vị 

đang gặp phải một cách chính xác và nhanh nhất. 

1. Click vào nút Đóng góp ý kiến  ở góc trên bên phải của ứng dụng 

2. Trong ô Đóng góp ý kiến, nhập mô tả về vấn đề mà Quý vị đang gặp phải, hoặc câu hỏi mà Quý vị đề 

cập cho chúng tôi. 

3. Nếu thông tin về số điện thoại mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký tài khoản 

FiinPro® không phải là số Quý vị đang sử dụng nữa, vui lòng sửa lại kèm theo phản hồi này. 

4. Nếu vấn đề mà Quý vị đang gặp phải có thể nhìn trực quan qua workspaces, Quý vị có thể chụp lại ảnh 

màn hình và gửi kèm cho chúng tôi cùng với kiến nghị. Điều này sẽ rất hữu ích cho đội kỹ thuật khi 

được nhìn thấy trực tiếp vấn đề của Quý vị. 

5. Và cuối cùng chọn Gửi 

 Quý vị có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của FiinPro® theo thông 

tin sau: 

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 

  (844) - 3562 6962 - Ext: 103 

  fiinpro@fiingroup.vn 

mailto:fiinpro@fiingroup.vn


II. Workspaces 

2.1. Về workspaces 

Không gian làm việc (Workspaces) 

 

 

Hình 12.  Bố trí ứng dụng: Không gian làm việc 

Tất cả workspaces của Quý vị đều có thể truy cập từ góc bên dưới bên trái của ứng dụng. Nhấp chuột vào một 

tab nào mà Quí vị muốn hiển thị nó trên panel. Các thiết lập mặc định được hiển thị đầy đủ. Click đúp chuột vào 

bất kì một tab nào để đổi tên của tab đó. Hơn nữa, bằng cách click và di chuyển bất kì tab nào Quí vị muốn thì 

workspace sẽ bật ra như một cửa sổ riêng biệt. Quý vị có thể xóa workspace bằng cách click vào dấu X ở tab 

hoặc tạo thêm một cửa sổ mới. 

Một workspace được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp tất cả các nội dung mà Quí vị muốn xem. Một workspace có 

thể chứa các panels – cửa sổ với các dữ liệu cụ thể như bảng báo giá, biểu đồ, tin tức, … 

Workspace được truy cập bằng cách sử dụng “các thẻ (tabs)” nằm dọc ở phần dưới tính từ bên trái của ứng 

dụng. Một khi Quí vị mở một workspace nào, màu của thẻ đó sẽ thay đổi sang màu xanh để chỉ ra trạng thái là 

workspace đó đang hoạt động. 

Đặt lại tên cho workspace 

1. Click đúp chuột vào thẻ mà Quý vị muốn đặt tên lại. (Thẻ workspaces được đặt ở góc dưới bên trái của 

ứng dụng). 

Kết quả: Tên workspace sẽ được bôi đậm 

2. Gõ lại tên, sau đó nhấn Enter để hoàn thành. 

2.2. Thêm mới workspace 

Thêm mới một workspace 

Có 2 cách để thêm mới một workspace: 

✓ Click vào biểu tượng  (được đặt ở góc dưới bên phải của các workspaces sau cùng) 

Kết quả: Một workspace trống xuất hiện, cho phép Quý vị mở một chức năng mới bất kì. Hoặc click chuột 

phải vào bất kì một Workspace tab nào, sau đó chọn Thẻ mới 

2.3. Đóng một workspace 

Click vào nút  hiển thị trên tab mà Quí vị muốn đóng. (Workspace tabs được đặt trên góc dưới trái của ứng 

dụng). 

Kết quả: Workspaces và tất cả các panels chứa trong nó được đóng thành công. 

2.4. Các lệnh chuột phải 

Click chuột phải vào bất kì một workspace tab nào để xem các lựa chọn thêm. Các lựa chọn bao gồm: 

Lựa chọn Mô tả 

Thẻ mới Cho phép Quý vị tạo một workspace mới 

Tải lại Cho phép Quý vị tải lại dữ liệu của thẻ hiện tại 

Nhân đôi Mở một thẻ mới với nội dung tương tự thẻ đang dùng 

Xem trên cửa sổ khác Chuyển thẻ hiện tại sang một cửa sổ mới dạng pop-up 

Đóng thẻ Đóng thẻ hiện tại 



Đóng các thẻ khác Đóng tất cả các thẻ trừ cái hiện tại 

Đóng thẻ từ bên phải Đóng các thẻ lần lượt từ phải sang trái 

Đóng tất cả các thẻ Đóng tất cả các thẻ chỉ với 1 cú nhấp chuột 

2.5. Khóa nội dung của workspace 

Khóa/Mở khóa nội dung của workspace 

Một khi Quý vị đã sắp xếp lại các panels trong workspace của mình, Quý vị có thể muốn khóa nội dung đó để 

tránh những thay đổi cho lần truy cập sau. 

Click vào biểu tượng khóa ở góc dưới bên phải của workspace, cho đến khi biểu tượng thay đổi đến trạng thái 

mong muốn của Quý vị. 

 

III. Các nhóm tính năng chính 

3.1. Nhóm Cổ phiếu 

Tổng quan 

Chức năng Nhóm Cổ phiếu cho phép Quý vị tùy chỉnh các nhóm cổ phiếu mà mình quan tâm và sử dụng chúng 

làm điều kiện đầu vào cho các chức năng khác của phần mềm. 

Chi tiết 

➢ Tạo một Nhóm Cổ phiếu mới 

1. Mở chức năng Tạo Nhóm cổ phiếu 

2. Chọn “Tạo mới” => cửa sổ “Nhóm Cổ phiếu” xuất hiện 

3. Điền “Tên” và “Mô tả” cho nhóm cổ phiếu mới của Quý vị  

4. Điền các mã cổ phiếu vào nhóm cổ phiếu mới bằng hai cách: 

✓ Chọn mã cổ phiếu từ danh sách bằng cách click đúp vào Thị trường chứng khoán/Ngành hoặc 

click chuột phải vào Thị trường chứng khoán/Ngành để Mở/Thêm 

✓ Gõ trực tiếp mã cổ phiếu vào cột Tìm kiếm 

 

 

Hình 13.  Tên và Mô tả 

 Sau khi tìm mã cổ phiếu xong chọn “thêm” và “Lưu” 



➢ Sửa Nhóm cổ phiếu 

1. Mở chức năng Tạo nhóm cổ phiếu 

2. Chọn một nhóm cổ phiếu bất kì mà Quí vị muốn sửa 

3. Chọn “Chỉnh sửa” hoặc click đúp vào nhóm cổ phiếu cần chỉnh sửa và sẽ xuất hiện 

4. Thêm/Xóa các mã cổ phiếu từ nhóm cổ phiếu đã chọn 

 

Hình 14.  Thêm/Xóa mã Cổ phiếu 

5. Chọn “Lưu” 

➢ Xóa Nhóm cổ phiếu:  

1. Nếu nhóm cổ phiếu của Quí vị được sử dụng như là một điều kiện đầu vào cho các chức năng khác, trạng 

thái của nhóm cổ phiếu sẽ chuyển từ “Không sử dụng” sang “Đang sử dụng”. 

2. Chọn Nhóm cổ phiếu mà Quý vị muốn xóa và chọn “Xóa” 

3.2. Thị trường 

Tổng quan 

Chức năng Thị trường hiển thị dữ liệu thời gian thực của các chỉ số, các ngành và cổ phiếu. Chức năng này 

cũng cung cấp dữ liệu thống kê thị trường như dữ liệu Giao dịch nước ngoài, Giao dịch tự doanh, Giá trị giao 

dịch theo loại Nhà đầu tư, Dữ liệu ETFs, Thống kê đặt lệnh, Lịch sử giá, Top Tăng/Giảm và Thông tin cổ đông 

lớn. 

Ở tính năng này, dữ liệu được chia thành 2 phần: 

Dữ liệu hiển thị thời gian thực Dữ liệu được tổng hợp vào cuối ngày 

• Thị trường trực tuyến 

• Cập nhật thị trường 

• Ngành trực tuyến 

• Cổ phiếu trực tuyến 

• Phái sinh trực tuyến 

• Top GD đột biến 

• Top CP GP nhiều nhất 

• Toàn cảnh thị trường 

• Thống kê thị trường 

• Thống kê phái sinh 

• Biểu đồ PTKT 

• Nợ vay và ký quỹ. 

  



Chi tiết 

 Chuyển động hàng ngày của thị trường: 

Theo dõi diễn biến thị trường thông qua tính năng Thị trường trực tuyến, Cập nhật Thị trường, Ngành trực 

tuyến, Cổ phiếu trực tuyến, Phái sinh trực tuyến, Top giao dịch đột biến, Top cổ phiếu giao dịch nhiều 

nhất. 

Thị trường trực tuyến. 

  

Phía bên phải ở Tính năng thị trường trực tuyến. 

Cung cấp các dữ liệu quan về thị trường được cập 

nhật theo từng phút, bao gồm:  

• VNINDEX 

• HNXIndex 

• UpcomIndex 

• HNX30 

• … 

 

 

. 

 

  

Phía dưới cập nhật thị trường là Ngành trực tuyến, 

hiển thị phần trăm biến động giá trị của từng ngành. 

FiinPro cung cấp dữ liệu % theo Ngày gần nhất, 1 

tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. 

. 

 

Biểu đồ và thị trường có thể 

thay đổi khi Quí vị kích chuột 

vào các chỉ số bên dưới biểu đồ 

Quí vị có thể thiết lập thời gian 

cho biểu đồ 



 

 

Top Tăng/Giảm được cập nhật liệu tục. Bảng 

thông tin này sẽ cung cấp dữ liệu về Giá, % biến 

động giá, Tổng khối lượng và Tổng Giá Trị 

. 

Nếu Quí vị kích vào nút Chi tiêt, một bảng về Top tăng/ giảm sẽ xuất hiện. 

 

Hình 15.  Top tăng/ giảm 

 

Top giao dịch đột biến chỉ ra được doanh nghiệp có 

Khối lượng giao dịch nhiều nhất trên cả 3 sàn HOSE, 

HNX, UPCOM 

Notes: Nếu Quí vị kích vào nút cài đặt, một hộp thoại 

sẽ xuất hiện: 

 

Có 3 trường dữ liệu để người dùng có thể thiết lập 

tính năng Top GD đột biến. 

Tỷ lệ đột biến so với TB giá có nghĩa là Quí vị muốn 

khối lượng hiện tại lớn hơn bao nhiêu lần so với khối 

lượng trung bình của khoảng thời gian mà Quí vị đã 

đặt trên Khối lượng trung bình hàng ngày.Người dùng 

cũng có thể đặt tối đa hoặc tối thiểu cho số lượng cổ 

phiếu trong Khối lượng giao dịch hiện tại. 

 

Kích chọn vào đây để thay đổi 

sàn giao dịch (HOSE, HNX, 

UPCOM) 



Nếu Quí vị kích vào nút Chi tiết, một bảng dữ liệu sẽ xuất hiện:  

 

 Hình 16.  Top giao dịch đột biến 

 

 

 

Top cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sẽ cung cấp cho 

người dùng Top 5 doanh nghiệp có Tổng khối lượng 

giao dịch cao nhất từ trên xuống dưới, được cập nhật 

liên tục. 

 

Nếu Quí vị kích vào nút Chi tiết, một bảng dữ liệu sẽ xuất hiện:  

 

Hình 17.  Top cổ phiếu có giao dịch nhiều nhất. 



 

Hình 18.  Tin tức và báo cáo. 

FiinPro không chỉ cung cấp cho người dùng về dữ liệu mà còn cung cấp cấp các thông tin báo chí được 

cập nhật liên tục tới người sử dụng. 

 

Hình 19.  Ngành trực tuyến 

 

Hình 20.  Cổ phiếu trực tuyến 



 

Hình 21.  Phái sinh trực tuyến 

 Toàn cảnh thị trường 

Cung cấp dữ liệu và biểu đồ thống kê về thị trường bao gồm chỉ số, dữ liệu mua bán của NĐTNN, Giao dịch tự 

doanh, Giá trị giao dịch phân theo loại hình NĐT trong một khoảng thời gian bất kỳ theo thiết lập của Quý vị. 

 

Hình 22.  Toàn cảnh thị trường 

 Thống kê Thị trường: 

Bằng cách click vào nút “Xuất Excel”, Quý vị có thể trích xuất được các dữ liệu thống kê thị trường cuối ngày, 

bao gồm: Lịch sử giá; Giao dịch Nước ngoài; Thống kê đặt lệnh; Top tăng/giảm; Giao dịch Tự doanh; Thông tin 

cổ đông lớn; ETFs; GTGD phân theo loại NĐT. 

Giao dịch Nước ngoài cho phép người sử dụng có thể theo dõi được diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước 

ngoài hàng ngày trên thị trường và chi tiết tới từng cổ phiếu: 

 1. Lựa chọn tính năng Thị trường/ Thống kê thị trường 

 2. Lựa chọn Giao dịch nước ngoài 

 3. Người dùng có thể thay đổi sàn giao dịch hoặc cổ phiếu tại Sàn Giao dịch 

 4. Lựa chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu: Từ … đến 

 5. Lựa chọn Tìm kiếm. 

 6. Lựa chọn Xuất Excel để tải dữ liệu dạng .xls về máy. 



 7. Kéo sang bên phải lựa chọn icon hình con mắt  => cửa sổ chi tiết Giao dịch nước ngoài được 

mở ra. 

 

Hình 23.  Thống kế Thị trường: Giao dịch Nước ngoài 

 Thống kê phái sinh: 

Bằng cách click vào nút “Xuất Excel”, Quý vị có thể trích xuất được các dữ liệu hàng ngày của thống kê 

Phái sinh gồm Hợp đồng tương lai và Chứng quyền có đảm bảo, bao gồm: 

- Lịch sử giá 

- Giao dịch nước ngoài 

- Thống kê đặt lệnh 

 Biểu đồ PTKT: 

Tính năng cho phép người dùng thiết kế biểu đồ phân tích kỹ thuật của các mã Cổ phiếu tùy chỉnh theo nhu 

cầu dựa trên các công cụ có sẵn. 

 

Hình 24.  Thống kế Thị trường: Giao dịch Nước ngoài 

  



 Nợ vay ký quỹ: 

Cung cấp dữ liệu về nợ vay ký quỹ của các Công ty chứng khoán theo Quý và theo năm 

 

Hình 25.  Thống kế Thị trường: Giao dịch Nước ngoài 

3.3. Doanh nghiệp 

Tổng quan 

Chức năng Doanh nghiệp hiển thị tất cả các thông tin của một doanh nghiệp bao gồm: Tìm kiếm Doanh 

nghiệp, Hồ sơ Doanh Nghiệp, Báo cáo Doanh nghiệp, So sánh Doanh nghiệp, So sánh ngành, Phân tích 

Tài chính, Báo cáo Tài chính, Cơ cấu Doanh thu, Phân tích sơ hữu, Tin tức và Báo cáo, Sự kiện Doanh 

nghiệp, Dữ liệu Giao dịch, Lịch sử định giá, Dự báo Lợi nhuận để đưa đến cho người dùng một cái nhìn tổng 

quan về quá trình hoạt động của doanh nghiệp và triển vọng trong tương lai. Chức năng này bao quát hơn 3.000 

doanh nghiệp đại chúng ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, chức năng này còn cung cấp các công cụ phân tích: So sánh Doanh nghiệp, So sánh ngành, điều 

này cho phép Quý vị có thể so sánh một doanh nghiệp với 1 doanh nghiệp khác hoặc với ngành khác.  

Chi tiết 

 Tìm kiếm Doanh nghiệp: 

Chọn chức năng Tìm kiếm Doanh nghiệp, danh sách các tính năng chi tiết sẽ được hiển thị để quý vị lựa chọn 

hiển thị các thông tin cần thiết về một doanh nghiệp.  

 

Hình 26.  Phân tích Doanh nghiệp: Hồ sơ Doanh nghiệp 



 Báo cáo doanh nghiệp Tự động: Tính năng cho phép người dùng dễ dàng tạo lập những báo cáo doanh 

nghiệp tự động, không chỉ những Doanh nghiệp niêm yết trên sàn mà bao gồm cả những doanh nghiệp 

chưa niêm yết trong dữ liệu gồm hơn 3000 doanh nghiệp đại chúng. 

1. Chọn mã Chứng khoán  

2. Chọn các chỉ tiêu muốn đưa vào báo cáo  

3. Chọn biểu tượng “Xem trước” để kiểm tra các thông tin trên báo cáo 

4. Chọn biểu tưọng “Xuất bản tin” để xuất bảo cáo ra File PDF 

5. Chọn “Foxit Reader PDF Printer”  

6. Chọn “Print” 

7. Chọn biểu tưởng “Lưu” để lưu mẫu báo cáo sử dụng cho các lần tiếp theo 

 

Hình 26.  Báo cáo doanh nghiệp 

 So sánh doanh nghiệp: 

1. Chọn tab Doanh nghiệp – chọn So sánh doanh nghiệp 

2. Lựa chọn các tiêu chí so sánh 

 

3. Lựa chọn cổ phiếu trong hộp thoại mã chứng khoán 

4. Lựa chọn khoảng thời gian cần so sánh. 

 

  



 

 

 

 

 

Hình 26.  So sánh doanh nghiệp 

 So sánh với ngành: 

 

 

Hình 27.  So sánh doanh nghiệp với ngành 

 

1. Lựa chọn cổ phiếu cần so sánh tại Mã CK 

2. Lựa chọn loại so sánh (Ngành hoặc chỉ số) 

3. Nếu Quí vị chọn Ngành, sau đó lựa chọn cấp 

ngành và ngành cần Quí vị muốn so sánh. 

Nếu Quí vị chọn so sánh với chỉ số, hệ thống sẽ tự 

động só sánh cổ phiếu với VNIndex. 

4. Cuối cùng người dùng có thể xuất file excel 

 Dữ liệu Tài chính: Hệ thống FiinPro phân tích một số chỉ số tài chính của doanh nghiệp trong vòng 5 

năm gần nhất, bao gồm: 

Thiết lập khoảng thời gian cần so sánh 



✓ Chỉ số trên mỗi cổ phiếu (BV, Doanh số/ Cổ phiếu, EPS cơ bản..) 

✓ Tiềm lực tài chính (Tỷ lệ thanh toán tiền mặt, tỷ lệ thanh toán nhanh…) 

✓ Tài chính hiện nay (EBIT, EBITDA…) 

✓ Hiệu quả quản lý (ROE%, ROCE%, ROA% …) 

✓ Cổ tức (Tỷ suất cổ tức,…) 

✓ Định giá (P/E, P/B, P/S…) 

✓ Kế hoạch kinh doanh. 

 

Hình 28. Phân tích tài chính – Chỉ số 

Các tỷ lệ sau đó sẽ được tích hợp vào biểu đồ minh họa: 

 

Hình 28. Phân tích tài chính – Biểu đồ 

 Dữ liệu Tài chính: 

1. Chọn xem Báo cáo Tài chính 

2. Chọn Mã CK bằng cách gõ tên mã, hoặc từ khóa tên công ty  

3. Chọn Xem theo Năm, Quý, 6 tháng, 9 tháng 

4. Chọn Loại Báo cáo Hợp nhất hay Báo cáo Công ty mẹ 

5. Chọn Tiền tệ: VNĐ hay USD 



 

Hình 29.  Báo cáo tài chính 

 Cơ cấu doanh thu: FiinPro cung cấp dữ liệu cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp 

 

Hình 30.  Cơ cấu doanh thu 

 Cơ cấu sở hữu: FiinPro cung cấp các dữ liệu sở hữu về cổ đông lớn, Ban lãnh đạo và những người liên quan. 

 

Hình 31.  Cơ cấu sở hữu. 

  



 Tin tức và báo cáo 

1. Biểu đồ sự kiện: 

- Lựa chọn đối tượng so sánh: Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều đối tượng, như sau: 

+ Lựa chọn 1 đối tượng cụ thể:  

+ Lựa chọn chỉ số cụ thể VNIndex hoặc HNXindex  

Hoặc người dùng có thể lựa chọn tất cả để so sánh trong đồ thị. 

- Lựa chọn Hình thức so sánh: Tương đối (%), Tuyệt đối 

- Lựa chọn kỳ hạn (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, ...) 

 

Hình 32.  Tin tức và báo cáo – Biểu đồ sự kiện 

2. Tin tức: Tin tức có thể được đọc trực tiếp trên hệ thống và một số tin tức dài hơn sẽ được tải xuống 

dưới dạng PDF để người dùng theo dõi. 

 

Hình 32.  Tin tức và báo cáo – Tin tức 

 3. Báo cáo cho cổ đông: Bao gồm các thông tin về: Báo cáo tình chính, Báo cáo thường niên, Tài liệu 

ĐHCĐ và họp HĐQT, Bản cáo bạch. Các dữ liệu người dùng đều có thể tải xuống dưới dạng PDF. 



 

Hình 32.  Tin tức và báo cáo – Báo cáo cho cổ đông 

 4. Báo cáo phân tích: Bao gồm các báo cáo phân tích của các CTCK được FiinPro tổng hợp. 

 

Hình 32.  Tin tức và báo cáo – Báo cáo phân tích 

 Sự kiện doanh nghiệp: Cung cấp các dữ liệu Cổ tức, Giao dịch nội bộ, Phát hành cổ phiếu quỹ, Cổ 

phiếu quỹ, Lịch sự kiện. Người dùng sẽ chỉ cần nhập thông tin các cổ phiếu và thông tin sẽ hiển thị tới 

người dùng. 

 

Hình 32.  Sự kiện doanh nghiệp 



1. Giao dịch nội bộ: Để lấy được thông giao dịch chi tiết, hộp thoại phía dưới biểu đồ sẽ cung đầy đủ 

thông tin cho người sử dụng (Tên tổ chức, SLCP trước GD, SLCP đăng ký …) 

Hình 33. Sự kiện doanh nghiệp – Giao dịch nội bộ 

 - Lựa chọn cổ phiếu cần lấy thông tin ở phần Mã Ck 

 - Chọn loại giao dịch (Giao dịch tổ chức, Giao dịch cá nhân, Giao dịch người liên quan) 

 - Lựa chọn khoảng thời gian Từ… Đến 

 - Lựa chọn Xem để hệ thống hiển thị các nội dung Quí vị đã thiết lập 

 2. Lịch sự kiện: FiinPro cung cấp cho người dùng gần 30 sự kiện khác nhau của doanh nghiệp 

 - Lựa chọn Doanh nghiệp – Sự kiện doanh nghiệp 

 - Lựa chọn Lịch sự kiện 

 - Lựa chọn cổ phiếu 

 - Lựa chọn loại sự kiện 

 - Lựa chọn sàn, thời gian (Ngày ĐKCC, ngày thông báo, ngày thực hiện, Ngày GDKHQ) 

 - Lựa chọn nút tìm kiếm để hệ thống xử lý các thông tin Quí vị thiết lập. 

 - Lựa chọn xuất excel để sử dụng các dữ liệu dưới dạng dữ liệu excel. 

 

Hình 34. Sự kiện doanh nghiệp – Lịch sự kiện 

 Dự báo lợi nhuận: Tính năng này cho phép người dùng tải các báo cáo phân tích của Công ty chứng 

khoán và xem các dữ liệu dự báo của doanh nghiệp theo nghị quyết đại hội cổ đông và cũng như của 

công ty chứng khoán. 



 

Hình 35. Sự kiện doanh nghiệp – Dữ liệu dự báo 

3.4. Chiến lược đầu tư 

Khái quát 

Chức năng Chiến lước đầu tư bao gồm: Sàng lọc thông minh, Z-score, Phân tích Chiến lược, Danh mục, 

Phân tích Đóng góp, Lịch sự kiện 

Chi tiết 

 Sàng lọc thông minh:  

Cho phép Quý vị sàng lọc và thiết lập một danh sách các cổ phiếu theo yêu cầu của chính mình. Bao gồm gần 

1000 các chỉ tiêu sàng lọc cơ bản, chỉ tiêu kĩ thuật và báo cáo tài chính. Quý vị có thể xuất kết quả sàng lọc theo 

file excel. 

1. Chọn Đối tượng bao gồm: Sàn và Cấp ngành, Ngành; Chọn Kỳ sàng lọc 

2. Chọn chỉ tiêu sàng lọc tại theo các nhóm Chỉ số Cơ bản, Báo cáo tài chính, Phân tích kỹ thuật 

3. Thiết lập điều kiện cho chỉ số 

4. Click “Thực hiện” => Kết quả lọc hiển thị 

5. Để hiển thị nhanh hơn, chọn nhóm các chỉ tiêu bằng cách tick vào ô hoặc click vào “Thiết lập chỉ tiêu 

hiển thị”, sau đó thêm các chỉ số khác. 

Quý vị có thể lưu điều kiện lọc bằng cách click vào “Lưu” và mở lại ở phiên sử dụng tiếp theo. Quý vị có 

thể xuất kết quả Sàng lọc ra file excel bằng cách click vào “Xuất Excel”. 

 

Hình 36.  Sàng lọc Cổ phiếu 

 



 Chỉ số M-Score, Z-Score: 

Chỉ số M-Score giúp Quý vị nhận diện rủi ro gian lận trong BCTC của các Doanh nghiệp. Chỉ số Z-score dự 

đoán tình hình phá sản của các doanh nghiệp trong tương lai gần. 

 

Hình 37.  Sàng lọc Cổ phiếu 

 Phân tích Chiến lược: 

Phân tích Chiến lược cho thấy mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và các yếu tố vĩ mô. Nó cũng cho 

phép Quý vị tìm kiếm và kiểm tra lại tình hình đầu tư cụ thể dựa trên dữ liệu lịch sử và giúp Quý vị tạo các ý 

tưởng đầu tư.  

1. Chọn một chỉ số thị trường 

2. Chọn các chỉ số vĩ mô từ một nhóm chỉ số vĩ mô (như GDP, CPI, …) 

 Một biểu đồ tương quan giữa chỉ số thị trường được lựa chọn và chỉ số vĩ mô sẽ được hiển thị. 

 

Hình 38.  Phân tích Chiến lược 

 Phân tích đóng góp: 

Chức năng này được sử dụng để đánh giá về một mốc so sánh (benchmark) được tăng hay giảm bởi cổ phiếu 

nào trên thị trường. Điều này cho phép Quý vị biết được tác động của từng chứng khoán đối với cột mốc so 

sánh. 

1. Chọn Đối tượng 

2. Chọn Index, Kỳ 

3. Nhấn “Thực hiện” => hiển thị kết quả 



 

Hình 39.  Phân tích đóng góp 

3.5. Dữ liệu  

Tổng quan 

Chức năng Dữ liệu cho phép Quý vị thiết kế dữ liệu mẫu và xuất dữ liệu ra thành tập tin excel. Bao gồm gần 

2000 các chỉ tiêu cơ bản. Quý vị cũng có thể sử dụng dữ liệu mẫu được thiết kế sẵn bởi FiinGroup như là Thống 

kê kết quả kinh doanh, Phát hành trái phiếu, Phát hành cổ phiếu, Trả cổ tức bằng tiền mặt, IPO, dữ liệu về Ban 

Lãnh đạo và Cổ đông lớn.   

Bên cạnh đó, Quý vị còn có thể download dữ liệu Giá điều chỉnh, Thống kê cung cầu, NĐT Nước ngoài được sử 

dụng như là yếu tố đầu vào cho một số công cụ kỹ thuật như là Meta Stock, Ami Brocker. 

Chi tiết 

 Dữ liệu Doanh nghiệp: 

1. Mở chức năng Dữ liệu 

2. Chọn các mã cổ phiếu từ Nhóm cổ phiếu hoặc nhập trực tiếp từ Tìm kiếm Mã chứng khoán 

3. Chọn các chỉ số để Tải dữ liệu hoặc Quý vị có thể chọn một trong các mẫu dữ liệu sẵn có của 

FiinGroup trong mục Biểu mẫu của FiinGroup. 

Nếu Quý vị đã lưu mẫu dữ liệu của riêng mình ở thư mục Mẫu đã lưu trước đây, Quý vị có thể mở lại 

chúng từ thư mục Mẫu đã lưu. 

4. Chọn nút “Tải dữ liệu”=> Dữ liệu sẽ hiển thị 

 Quý vị có thể khám phá nhiều bảng dữ liệu khác nhau bằng cách bấm vào nút “Trang mới” để mở một 

môi trường làm việc mới. 

 



Hình 40.  Dữ liệu Doanh nghiệp: Tải dữ liệu 

➢ Xuất Excel 

Quý vị có thể xuất các dữ liệu đang xem ra tài liệu Excel. Một công cụ “Làm mới dữ liệu” được tích hợp 

trong Excel đã được xuất ra từ phần mềm cho phép người dùng làm mới lại dữ liệu ở phiên làm việc tiếp 

theo bằng cách click vào “Refresh Data” ở trong thanh công cụ trong excel. 

 

Hình 41.  Dữ liệu Doanh nghiệp: Tải dữ liệu 

➢ Lưu mẫu 

Để lưu các dữ liệu của người dùng đã tải vào thư mục Mẫu đã lưu, chọn “Lưu mẫu” sau đó điền tên của thư 

mục và chọn “Lưu” 

 

Hình 42.  Dữ liệu Doanh nghiệp: Lưu mẫu 

 Dữ liệu Giao dịch Doanh nghiệp: 

1. Thêm các cổ phiếu mới bằng hai cách 

✓ Chọn một nhóm cụ thể trên phạm vi của các nhóm cổ phiếu => Các cổ phiếu của nhóm cổ phiếu 

được chọn sẽ xuất hiện trên Tùy chọn=> Thêm các cổ phiếu 

✓ Thêm các mã cổ phiếu trực tiếp từ Mã CK 

2. Chọn và thêm các chỉ số từ Chỉ số/Mẫu đã lưu 

3. Chọn thời gian 

4. Chọn các lựa chọn xuất: 

✓ Theo mã chứng khoán: Mỗi mã chứng khoán sẽ được xuất ra 1 file riêng biệt. 

✓ Theo dãy: Tất cả dữ liệu sẽ được bao gồm trong một trang của một file excel. 



5. Chọn nút “Xuất excel” 

 

Hình 43:  Dữ liệu Giao dịch Doanh nghiệp 

 Bằng cách chọn “Lưu mẫu”, tất cả các mã chứng khoán và chỉ số được chọn sẽ được lưu trong thư 

mục Mẫu đã lưu và Quý vị có thể mở lại nó vào lần làm việc tiếp theo. 

 Dữ liệu Ngành/Chỉ số: 

 

1. Lựa chọn Sàn hoặc Ngành 

- Sàn sẽ bao gồm HOSE, HNX, UPCOM 

- Ngành sao bao gồm 4 cấp ngành. Khi người dùng kích đúp vào 

ngành, một hột thoại sẽ xuất hiện để Quí vị lựa chọn thêm tòa bộ 

các ngành con hoặc chỉ thêm cấp ngành này. 

 

 

 

 



 

2. Lựa chọn các chỉ số, bao gồm: 

✓ Dữ liệu giao dịch hàng ngày 

✓ Chỉ số tài chính (Chỉ số cổ phiếu, chỉ số định giá, Hiệu quả 

quản lý, sức khỏe tài chính ….) 

✓ Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Bảng KQHĐKD, 

bảng lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) 

(Lựa chọn thời gian theo từng chỉ số cụ thể) 

 3. Chọn Tải dữ liệu để lấy các dữ liệu đã chọn. 

4. Chọn nút “Xuất excel” 

 Bằng cách chọn “Lưu mẫu”, tất cả các mã chứng khoán và chỉ số được chọn sẽ được lưu trong thư 

mục Mẫu đã lưu và Quý vị có thể mở lại nó vào lần làm việc tiếp theo. 

 Dữ liệu Giao dịch Doanh nghiệp: 

1. Chọn một nhóm cụ thể trên phạm vi của sàn hoặc ngành => Sàn và ngành cụ thể của nhóm sàn hoặc 

ngành được chọn sẽ xuất. 

2. Chọn và thêm các chỉ số từ Chỉ số/Mẫu đã lưu 

3. Chọn thời gian 

4. Chọn các lựa chọn xuất: 

✓ Theo mã ngành: Mỗi ngành hoặc sàn sẽ được xuất ra 1 file riêng biệt. 

✓ Theo dãy: Tất cả dữ liệu sẽ được bao gồm trong một trang của một file excel. 

5. Chọn nút “Xuất excel” 

 

Hình 44:  Dữ liệu Giao dịch Doanh nghiệp 



 Bằng cách chọn “Lưu mẫu”, tất cả các mã chứng khoán và chỉ số được chọn sẽ được lưu trong thư 

mục Mẫu đã lưu và Quý vị có thể mở lại nó vào lần làm việc tiếp theo. 

 Dữ liệu cho Phân tích kỹ thuật: 

1. Trong tính năng dữ liệu, chọn Dữ liệu cho PTKT 

2. Chọn Nhóm dữ liệu: Giá điều chỉnh, Thống kê cung cầu, NĐT nước ngoài 

3. Chọn tab Thiết lập thư mục lưu trữ dữ liệu để thiết lập thư mục lưu trữ dữ liệu. 

4. Chọn cập nhật để tải các dữ liệu về thư mục lưu trữ đã thiết lập trước đó. 

 

 

Hình 45:  Dữ liệu cho PTKT: Thiết lập 

3.6. Kinh tế Vĩ mô 

Tồng quan 

Chức năng này bao gồm các phần Vĩ mô Việt Nam và Dữ liệu vĩ mô Việt Nam, mang tới cho Quý vị những 

thông tin, dữ liệu cập nhật nhất về thị trường vĩ mô Việt Nam. Quý vị cũng có thể xem và truy xuất dữ liệu của 

gần 1000 chỉ tiêu vĩ mô mà mình quan tâm. 

Chi tiết 

 Vĩ mô Việt Nam: 

Chức năng này cung cấp tin tức, số liệu tổng quan về thị trường Chứng khoáng, GDP, CPI, dữ liệu xuất nhập 

khẩu, FDI, Cán cân thanh toán…..qua các thời kỳ. Quý vị có thể chọn một chỉ tiêu cụ thể để xem diễn biến chi 

tiết thông qua biểu đồ. 

 

Hình 46:  Vĩ mô Việt Nam 



 Dữ liệu Vĩ mô Việt Nam: 

1. Mở chức năng Kinh tế Vĩ mô 

2. Chọn Dữ liệu Vĩ mô Việt Nam 

3. Chọn loại dữ liệu xem theo Hàng ngày, Tuần, Tháng, Quý hay Năm 

4. Chọn chỉ số cơ bản (chỉ tiêu)  

5. Thiết lập điều kiện cho chỉ số: Một kỳ báo cáo hoặc Nhiều kỳ báo cáo. 

 

6. Click “Tải dữ liệu”  

 Quý vị có thể lưu mẫu dữ liệu bằng cách click vào “Lưu mẫu” và mở lại ở phiên sử dụng tiếp theo. 

Quý vị có thể xuất kết quả ra file excel bằng cách click vào “Xuất Excel”. 

 

Hình 47:  Dữ liệu Vĩ mô Việt Nam 

3.7. Tin tức 

Tồng quan 

Chức năng này bao gồm: Tin Thị trường, Tin Doanh nghiệp, Bản tin tự động, mang tới cho Quý vị tất cả 

những thông tin doanh nghiệp, tài chính mới nhất ở thị trường Việt Nam, đưa ra các nhìn tổng quát về chuyển 

động hàng ngày của thị trường cho quí nhà đầu tư. Quý vị cũng có thể cài đặt chức năng báo cáo tin tức hàng 

hàng về những tin tức mà mình quan tâm. 

Chi tiết 

 Tin thị trường: 

Chức năng này cung cấp tất cả những tin tức tài chính mới nhất, bao gồm Kinh tế vĩ mô và Các chính sách, tin 

Phân tích thị trường, tin Ngân hàng, tin Hàng hóa,…về tổng quan thị trường hàng ngày. Quý vị cũng có thể tìm 

kiếm tin tức theo từ khóa, thư mục, nguồn thông tin, thời gian và lưu trong “Báo cáo tự động” của riêng mình. 

 1. Lựa chọn Tin tức 

 2. Chọn danh mục: All, My News, My Favorites, Recently. 

 3. Chọn Mã CK cần theo dõi tin tức: Chọn tất cả tin để nhận đầy đủ tin tức từ thị trường hoặc chọn 

từng mã cụ thể để theo dõi. 



 4) Bên cạnh việc lựa chọn theo Danh mục, người dùng có thể tìm kiếm theo Từ khóa hoặc Tìm kiếm 

nâng cao. 

 

 

Hình 48: Tin Thị trường 

 Kết quả là một danh sách như hình trên, người dùng nhấp vào liên kết màu xanh để lấy tóm tắt tin tức 

hoặc liên kết trực tiếp của các tài liệu gốc. 

 5. Tạo báo cáo hàng ngày của riêng Quí vị (Bản tin tự động) 

 Cho phép người dùng tự tạo cho mình những báo cáo hàng ngày thông qua chức năng “Bản tin tự 

động” của Tin thị trường. Ngoài ra còn có thể chọn tin tức từ thư mục, nguồn và thời gian, lưu thành Báo cáo 

của Quý vị và sau đó xuất ra file Word cho các mục đích sử dụng khác nhau. 

• Chọn các danh mục từ Tin tức tài chính hoặc Tin tức doanh nghiệp 

• Chọn Mã / Ngành / Nhóm Cổ phiếu: 

* Nếu Quí vị nhấp đúp vào sàn giao dịch, các báo cáo sẽ tự động chọn tất cả các mã của sàn giao dịch 

đó 

• Chọn ngày 

• Chọn Xuất để lưu báo cáo dưới định dạng PDF hoặc Word 

• Chọn Lưu nếu người dùng muốn lưu mẫu báo cáo được thiết kế của Quí vị, mỗi ngày người dùng chỉ 

cần chọn Báo cáo hàng ngày của Quí vị để tải tất cả các bản cập nhật 



 

Hình 49: Bản tin tự động 

 Tin Doanh nghiệp: 

 Đưa ra cho người dùng tất cả thông tin liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp có triển 

vọng và phát triển. Quý vị có thể xem “Theo chuyên mục” hoặc “Theo Nhóm Cổ phiếu”. Ngoài ra Quý vị có thể 

tìm kiếm theo Mã cổ phiếu hoặc từ khóa để có tất cả những thông tin cần thiết về hoạt động của doanh nghiệp, 

hoạt động nội bộ và báo báo nghiên cứu về doanh nghiệp. 

 

Hình 50: Tin Doanh nghiệp 

3.8. Ngành 

Tổng quan 

Chức năng này cho phép người dùng phân tích các Ngành theo chuẩn ICB dựa trên các chỉ tiêu tài chính được 

tính toán dựa trên các Doanh nghiệp trong ngành và chi tiết tình hình sản xuất, kinh doanh của các nhóm ngành 

lớn như Thép. Thủy sản, Xi măng 

Chi tiết 

 Phân tích ngành: 

Chức năng này cung cấp đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản của các nhóm Ngành từ cấp 1 đến cấp 4 được phân theo 

chuẩn ICB và các Báo cáo ngành được tổng hợp từ các Công ty chứng khoán. 



 

Hình 51: Phân tích Ngành 

 1. Chọn Thiết lập hiển thị: Người dùng có thể tạo một mẫu riêng với: 

• Chỉ số cơ bản (Chỉ số cổ phiếu, Chỉ số định giá, Hiệu quả quản lý, Sức khỏe tài chính, Chỉ số lợi 

nhuận, Chỉ số kế hoạch, Chỉ số cổ tức …) 

• Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, bảng KQKD, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC) 

2. Sau khi chọn tất cả các danh mục cần thiết, hãy chọn Thực hiện. 

 

 3. Lựa chọn Thời gian, cấp ngành cần hiển thị. 

 4. Lựa chọn Xem. 

 

 5. Lựa chọn icon hình con mắt để xem chi tiết Phân tích cổ phiếu ngành. 



 

 Có 5 loại dữ liệu trong phân tích này: Biểu đồ diễn biến giá, Diễn biến giá, Chỉ số quan trọng, Cân đối 

kế toán, Kết quả Kinh doanh. Trong mỗi tiêu chí, người dùng sẽ chọn thời điểm để so sánh giữa các doanh 

nghiệp trong cùng lĩnh vực và cũng có sẵn tính năng xuất Excel để lấy file excel. 

 Chi tiết các ngành Thép, Thủy sản, Xi măng 

Đưa ra cho người dùng tất cả thông tin chi tiết về tình hình Sản xuất, Tiêu thụ, xuất nhập khẩu, tồn kho, giá 

các ngành Thép, Thủy sản, Xi măng và chi tiết các Doanh nghiệp trong ngành. 

 

Hình 52: Dữ liệu ngành Thép 

3.9. Quỹ 

Tổng quan 

Cung cấp cho người dùng thông tin toàn cảnh về hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam, dữ liệu mới nhất 

được cập nhật liên tục cùng các công cụ phân tích trực quan nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư cũng như nghiên cứu 

của Qúy vị. 

Chi tiết 

 Toàn cảnh Quỹ: 

Chức năng này cung cấp toàn cảnh tình hình phân bổ tài sản của các Quỹ, Top Cổ phiếu được nắm giữ, mua bán 

nhiều nhất của các Quỹ theo từng tháng  



 

Hình 53: Tổng quan Quỹ 

 Hồ sơ Quỹ: 

Chức năng này cung cấp thông tin chi tiết về từng Quỹ bao gồm các thông tin: Tổng quan, Hồ sơ Quỹ, 

Danh mục cổ phiếu nắm giữ, Dữ liệu NAV, Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động. 

 

Hình 54: Hồ sơ Quỹ 

3.10. Đầu tư 

Tổng quan 

Chức năng Đầu tư cung cấp dữ liệu thống kê các đợt Thoái vốn nhà nước, Phát hành lần đầu ra công chúng, 

Phát hành cổ phiếu và Phát hành trái phiếu. 

  



Chi tiết  

 Thoái vốn nhà nước: 

 

Hình 55: Thoái vốn Nhà nước 

 Phát hành lần đầu ra công chúng: 

 

Hình 56: Phát hành lần đầu ra công chúng 

 Phát hành Cổ phiếu: 

 

Hình 57: Phát hành Cổ phiếu 

  



 

 Phát hành Trái phiếu: 

 

Hình 58: Phát hành Trái phiếu 

IV. Về FiinGroup 

3.1. Tổng quan 

Được thành lập từ năm 2008, FiinGroup tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp Dịch vụ tích hợp Dữ liệu tài chính, 

Thông tin Doanh nghiệp, Nghiên cứu ngành, Báo cáo định mức tín nhiệm và các dịch vụ phân tích dựa trên dữ 

liệu khác. 

FiinGroup hiện đang phục vụ hơn 1,000 khách hàng tổ chức trong và ngoài nước bao gồm các Công ty chứng 

khoán lớn, nhà quản lý quỹ, ngân hàng, công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính và đầu tư, các tổ chức nghiên 

cứu và các nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ 

theo gói và theo yêu cầu. 

FiinGroup hiện có hơn 100 nhân viên, gồm Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, Chuyên viên Phân tích Doanh 

nghiệp, Phân tích Chứng khoán, Kỹ sư Công nghệ và Phát triển Kinh doanh làm việc tại Trụ sở chính tại Hà Nội 

và Chi nhánh tại TP. HCM. 

3.2. Lĩnh vực kinh doanh chính 

 Với sứ mệnh "Enlighten the market - Soi sáng thị trường", FiinGroup là đơn vị tiên phong cung cấp các 

nền tảng phân tích số phục vụ ngành tài chính và thị trường vốn của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư ra quyết 

định và giúp các doanh nghiệp phát triển lợi thế cạnh tranh. FiinGroup hiện có các mảng kinh doanh chính gồm: 

 

 


